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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 53η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2377/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 26-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 888773/21-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 21-10-2021. 
 

Θέμα 8ο  
Έγκριση  καταβολής συνολικού ποσού 2.668,00€ (δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) για 
την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ που αφορούν στο ακίνητο επί της 
οδού Τζαβέλλα 88, στον Πειραιά (αριθμός παροχής : 167255). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Τζαφέρη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

ΑΔΑ: ΨΙΔΦ7Λ7-Τ10



 

 2 

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει. 

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις". 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις". 

4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) "Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14.  

5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις". 

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2.  

7. Το Π.Δ.145/2010 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής" (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.   

8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες". 
9. Την υπ' αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: "Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων" (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019). 

10.  Το υπ. αρ. πρωτ. 625207/23-07-21 (ΑΔΑ:690Χ7Λ7-8ΕΘ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών. 

11. Την αριθμ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/τΒ/19-10-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, και Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής " Με εντολή Περιφερειάρχη"  στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων , Δ/νσεων, και Αυτοτελών Δ/νσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γεικής Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.  

12. Την με αρ.  301/16-12-2020 (ΑΔΑ 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Αττικής,  με θέμα  «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021» και τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις του. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 112945/30-12-2020  Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής και τις μετέπειτα αποφάσεις επικύρωσης των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων του.  

14. Την υπ΄αριθμ. Δ16γ/694/7/117/Γ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, ΦΕΚ 552/Β’26-3-2009, στην οποία αναφέρεται : «… Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του 
ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναφέρονται σ’ αυτόν τον 
Κανονισμό..»  

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 638/04-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΝ57Λ7-1ΓΧ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 382850/10-6-20 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού 
και Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής η από 1/6/20 Εξώδικη Δήλωση – 
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Διαμαρτυρία – Πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων της “Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου A.E.” 
προς την “ΕΥΔΑΠ Α.Ε.”. 

17. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10720/24-6-20 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Π.Ε. Πειραιά (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας: 606466/21-8-20), αναφορικά με: α) το ύψος των 
οφειλών από παλαιούς λογαριασμούς περιόδου από 30/04/13 έως 05/03/20, β) το ύψος των 
προσαυξήσεων και γ) το κόστος επανατοποθέτησης μετρητή (120,91€).  

18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 468493/3-7-20 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ζητήθηκε από την 
ΕΥΔΑΠ να καταχωριστεί η υπ’ αριθμ. 167255 παροχή στα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής 
και οι λογαριασμοί να αποστέλλονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά. Το από 4/11/20 e-
mail της ΕΥΔΑΠ, με το οποίο ενημερώθηκε η Περιφέρεια Αττικής ότι έγιναν οι απαραίτητες 
ενέργειες, αναφορικά με τα αιτήματα στο ανωτέρω έγγραφο της.   

19. Tο υπ΄αριθμ. πρωτ. 484918/9-7-20 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με 
συνημμένα: α) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10720/24-6-20 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ και β) το από 
01/06/2020  εξώδικο από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.». 
Από τα ανωτέρω α) & β) συνημμένα έγγραφα προκύπτει ότι η ΕΥΔΑΠ είχε ζητήσει αρχικά την 
εξόφληση των οφειλών από την ΕΤΑΔ, όμως η ΕΤΑΔ δήλωσε ότι δεν θα προβεί στη 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεδομένου ότι η οφειλή αφορά το χρονικό 
διάστημα από 30.04.2013 και έπειτα, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ως Διεύθυνση της τέως Νομαρχίας Πειραιά έκανε χρήση του εν λόγω ακινήτου για 
τις ανάγκες της λειτουργίας της.  

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 497211/13-7-20 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πειραιά, στο οποίο, μεταξύ άλλων, παρακαλείται η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά να προβεί 
στις ενέργειες για την εξόφληση του συνόλου της οφειλής προς την ΕΥΔΑΠ και την 
επανασύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης.  

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 640492/29-7-21 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά 
προς το Τμήμα Περιουσίας Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο ζητείται ενημέρωση για το 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο επί της οδού Τζαβέλλα 88 στον Πειραιά ανήκει 
στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και η προσκόμιση εγγράφων από τα οποία να 
προκύπτει το ανωτέρω. 

22. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 693185/20-8-21 έγγραφο – απάντηση του Τμήματος Περιουσίας 
Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «Στην πλήρη κυριότητα της Περιφέρεια 
Αττικής, ανήκουν τα υπό στοιχεία: Α-1 γραφείο του Α υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 
95,70, Β-1 γραφείο του Β΄ υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 93,74, Γ-1 γραφείο του Γ΄ υπέρ 
το ισόγειο ορόφου επιφανείας 93,74 τ.μ. Δ-1 του Δ' υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 95,70 
τμ, Ε-1 γραφείο του Ε΄ υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 70,81 τ.μ. και ΣΤ-1 γραφείο του 
ΣΤ΄ υπέρ το ισόγειο ορόφου επιφανείας 41,87 τ.μ. του ακινήτου επί της οδού Τζαβέλλα 88 
στον Πειραιά. Επισυνάπτονται τα σχετικά αποσπάσματα κτηματολογικών φύλλων του 
Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς. Σύμφωνα με τις κτηματολογικές εγγραφές οι οριζόντιες 
ιδιοκτησίες (γραφεία) του ακινήτου, έχουν αποδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής, δυνάμει του 
άρθρου 115 παρ. 3 του Π.Δ. 30/2-2-1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/2-
2-1996) «3.Ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου και χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που καταργούνται για τη στέγασή 
τους, καθώς και τα κινητά πράγματα και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών αυτών περιέρχονται 
αυτοδικαίως στη Ν.Α., στην περιφέρεια της οποίας βρίσκονται. Ύστερα από αίτηση της Ν.Α. 
σημειώνονται στο βιβλίο μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου οι μεταβολές που 
επέρχονται» σε συνδυασμό με το Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/ 1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις» και το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄7-6-2010) «Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει του με αρ. 
630/1994 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου οριζοντίων ιδιοκτησιών (γραφείων) της 
συμβολαιογράφου Ελευσίνας Καλομοίρας Αλτάνη, νόμιμα μεταγεγραμμένο, προοριζομένου 
για τη στέγαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά, σε συνδυασμό με 
την αρ. 646/1995 πράξη εξόφλησης τιμήματος αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της 
ίδιας συμβολαιογράφου νόμιμα μεταγεγραμμένη και χρησιμοποιήθηκε για τη στέγαση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά, η οποία πριν το 1994 ανήκε στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενώ με το Ν.2218/1994, με τον οποίο θεσπίστηκαν οι Νομαρχιακές 
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Αυτοδιοικήσεις, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών υπήχθη στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά. 
Μεταγράφηκε δε στη μερίδα της Περιφέρειας Αττικής, ως καθολικής διαδόχου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, στις 25-8-2017 στο Υποθηκοφυλακείο 
Πειραιά στον τόμο 1343, με αριθμό 306 (επισυνάπτεται πιστοποιητικό μεταγραφής).». 

23. Το από 26/8/21 e-mail της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά προς την ΕΥΔΑΠ, με το οποίο 
ζητήθηκε η προσκόμιση των παλαιών λογαριασμών (σε ακριβή αντίγραφα) και η καρτέλα της 
υπ’ αριθμ. 167255 παροχής ύδρευσης. Το από 02/09/21 (αρ. πρωτ. υπηρεσίας μας : 
724651/3-9-21) e-mail - απάντηση της εταιρίας ΕΥΔΑΠ και  τα επικυρωμένα αντίγραφα 
καρτέλας και λογαριασμών της παροχής 167255 που απέστειλε η ΕΥΔΑΠ στη Δ/νση 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά. 

24. Την από 29/09/2021 Βεβαίωση του προϊστάμενου της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, 
στην οποία αναφέρεται ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία της υπηρεσίας η εξόφληση των 
λογαριασμών που αναφέρονται στην από 26/8/21 καρτέλα της υπ΄ αριθμ. 167255 παροχής.  

25. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 806625/29-9-21 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά 
προς το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 855050/12-10-21 
έγγραφο – απάντηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά, στο οποίο 
αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη παροχή της ΕΥΔΑΠ  χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά. Επίσης τονίζεται ότι για λόγους πυρασφάλειας είναι 
κατεπείγουσα η επανασύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης. 

26. Το από 11/10/21 e-mail της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά προς την ΕΥΔΑΠ, αναφορικά 
με τη διαδικασία αποπληρωμής και το από 12/10/21 απαντητικό e-mail της ΕΥΔΑΠ. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τη λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη, συνολικού ποσού 2.668,00€ (δύο χιλιάδων εξακοσίων 
εξήντα οκτώ ευρώ), για την εξόφληση παλαιών οφειλών προς την εταιρία «Ε.ΥΔ.Α.Π.», οι οποίες 
αφορούν στην υπ’ αριθμ. 167255 παροχή που υδροδοτούσε το ακίνητο επί της οδού Τζαβέλλα 88, 
στον Πειραιά, ώστε να πραγματοποιηθεί η επανυδροδότηση του ακινήτου . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831 «Υδρευση και άρδευση», του Ε.Φ. 07072 (Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά), του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021, της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την καταβολή συνολικού ποσού 2.668,00€ (δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ), για την 
εξόφληση παλαιών οφειλών προς την εταιρία «Ε.ΥΔ.Α.Π.», οι οποίες αφορούν στην υπ’ αριθμ. 
167255 παροχή που υδροδοτούσε το ακίνητο επί της οδού Τζαβέλλα 88, στον Πειραιά, ώστε να 
πραγματοποιηθεί η επανυδροδότηση του ακινήτου . 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831 «Υδρευση και άρδευση», του Ε.Φ. 07072 (Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά), του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2021, της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

 
 

ΑΔΑ: ΨΙΔΦ7Λ7-Τ10
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